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Egy év brassói kiruccanás után 
visszatérne nevelőegyesületéhez 
Szőcs Szabolcs. A csíki jégkoron-
gozó az elmúlt idényben a Corona 
Fenestela 68 Brassó csapatát 
erősítette, ám a barcasági klub-
vezetést a szezon végén távozási 
szándékáról tájékoztatta. A csatár 
ősztől a HSC Csíkszeredában akar 
játszani, ám a játékosnak még két 
idényre szóló megállapodása van 
a brassói klubbal. Amennyiben a 
két csapat egyezségre jut a játé-
kos átigazolásáról, Szőcs ősztől 
újra kék-fehérbe öltözik.

Pénzügyi gondokkal küzd a 
Corona Fenestela 68 Brassó 
jégkorongcsapata, ezt erősí-

tette meg a gárda vezetője, Miklós 
Ervin, aki az elmúlt napokban a bar-
casági csapat szurkolói honlapjának 
nyilatkozott. Miklós szerint két oka 
van a csapat pénzügyi problémájá-
nak. Elsősorban több szponzor és 
támogató sem teljesítette időben a 
felek közötti szerződésben foglalta-
kat, ugyanakkor egy idén érvénybe 

lépő törvénykezés is nehezítette 
anyagi helyzetüket. Ennek ellenére 
a csapat stabil anyagi háttérrel ren-
delkezik és elindul mind a román–
magyar nemzetközi bajnokságban, 
mind a hazai pontvadászatban és 
kupaküzdelmekben.

A szurkolói honlapon az el-
múlt időszakban az jelent meg, 
hogy négy hokis is fontolgatja tá-
vozását a csapattól. A hírek szerint 
Adorján József, Szőcs Szabolcs, 
Solti Tamás és Patrik Polc távozás-
ra készül, ugyanakkor a bérek el-
maradása miatt több hokis is gon-
dolkodott a csapatváltáson. Hétfő 
estére viszont kiderült, egyelőre 
csak ketten távoznak az említett 
hokisok közül.

Adorján és Polc végül maradt, 
habár előbbi a honlap szerint több 
hónapja nem kapott fizetést, a 
szlovák hálóőr pedig épp az elmúlt 
idény végén hosszabbította meg 
szerződését a brassói csapattal. Sol-
ti Tamás viszont felhagy az aktív 
jégkorongozással, Angliában vállalt 
munkát, amely a hokis szerint anya-

gilag előnyösebb számára, mint a 
sportolás.

Szőcs Szabolcs viszont nem 
anyagi problémák miatt döntött 
a távozás mellett – legalábbis ezt 
állítja a brassói csapat szurkolói-
nak honlapja. Szerintük „Szöcske” 
családi okokra hivatkozva váltana 
csapatot és térne vissza Csíkszere-
dába. Cseke Szilárd, a Csíkszere-
dai Sportklub illetékese lapunk-
nak elmondta, valóban zajlanak 
tárgyalások a HSC Csíkszereda 
és Szőcs, valamint a brassói klub 
között, de egyelőre nem született 
megállapodás a felek között. Azt 
viszont megerősítette, hogy Szőcs 
is a HSC-ben játszana szívesen 
ősztől.

A HSC Csíkszereda csapatától 
az idény végén hárman távoztak: 
Ladislav Sikorcin a Sapa Fehér-
vár AV19-hez, Molnár Zsombor a 
svéd Allsvenskanban (másodosztály) 
szereplő Mora IK-hez igazolt, míg 
Sprencz István még csapatot keres. 
A csíkszeredai gárda eddig négy 
hokist igazolt, Molnár Szabolcs a 
Steauától, Okos Csanád, Onodi 
Ottó és Trancă Daniel a Ferencvá-
rostól érkezett a HSC-hez, Bálint 
Attila pedig sérülés miatt másfél 
éves kihagyás után tér vissza a gár-
dához.

A HSC Csíkszereda hokisai 
jelenleg Hargitafürdőn edzőtábo-
roznak, majd egy hét szabadságo-
lás után folytatják felkészülésü-
ket a következő idényre, szintén 
Hargitafürdőn július 31-ig. A ter-
vek szerint augusztus elsejétől lesz 
jég a Vákár Lajos Műjégpályán, ek-
kor csatlakozik a kerethez Stanistalv 
Kozuch, Vacláv Novak és Lubomir 
Hurtaj, valamint a csapat edzője 
is. Meg nem erősített hírek szerint 
Charles Franzén irányítja majd a 
következő idényben is a kispadról 
a HSC Csíkszeredát.

Erősítést jelentene a HSC Csíkszeredának, ha Szőcs Szabolcs hazatérne
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Csíkszeredában?

Döcög a címvédő franciák játéka

A Lengyelországban zajló női 
kosárlabda Európa-bajnok-
ságon véget értek a közép-

döntő csoportmérkőzései. Ma és 
holnap a negyeddöntők összecsa-
pásaira kerül sor.

Eredmények. E csoport: 1. for-
duló: Nagy-Britannia – Litvánia 
63:64, Fehéroroszország – Oroszor-
szág 62:51, Törökország – Csehor-
szág 51:56; 2. forduló: Nagy-Britan-
nia – Törökország 57:64, Oroszor-
szág – Csehország 69:55, Litvánia 
– Fe hér oroszország 68:50; 3. forduló: 
Orosz ország – Nagy-Britannia 62:59, 
Csehország – Litvánia 63:59, Fe hér-
oroszország – Törökország 56:65. A 
csoport végeredménye: 1. Csehország 9 
pont, 2. Litvánia 9, 3. Oroszország 8, 
4. Törökország 7, 5. Fehéroroszország 
7, Nagy-Britannia 5.

F csoport: 1. forduló: Horvátor-
szág – Montenegró 60:81, Lengyelor-
szág – Lettország 53:62, Franciaország 
– Spanyolország 79:55; 2. forduló: 

Spanyolország – Lettország 66:57, 
Hor vátország – Lengyelország 64:56, 
Mon tenegró – Franciaország 73:68; 
3. forduló: Montenegró – Lettország 
74:70, Franciaország – Lengyelország 
58:54, Horvátország – Spanyolország 
75:71. Végeredmény: 1. Montenegró 
10 pont, 2. Lettország 8, 3. Franciaor-

szág 8, 4. Horvátország 7, 5. Spanyol-
ország 7, 6. Lengyelország 5.

A negyeddöntők párosítása 
(Lódz): ma: Lettország – Oroszor-
szág (19), Csehország – Horvátor-
szág (21.30); holnap: Montenegró – 
Törökország (19), Litvánia – Fran-
ciaország (21.30).
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